Retningslinjer i Børnehuset Ved Åen for roning i Kolding Å


Forældrene skal give fuldmagt til barnets kartotekskort, at deres barn må
sejle i vores kanoer.



Der må sejles i Kolding Å i perioden fra 1. maj til efterårsferien – der tages højde for vindforhold, tordenvejr og vandtemperatur, så det er forsvarligt at sejle ud – tjek DMI.



Der må sejles i åen fra kajakklubben ved Trindholmsgade og til motorvejsbroen – der tages højde for vandstandshøjden ved passage under
broer.



De voksne der sejler med børnene skal være godkendt af ledelsen.



Kanoer skal være CE godkendt.



I hver kano må der højst være 4 børn og 2 voksne, dog må den samlede
vægt ikke overstige 400 kg.



Alle børn skal bære passende og CE godkendt redningsvest og ingen børn
går i bådene før den voksne har sikret sig, at vesten sidder korrekt.



De voksne skal benytte passende og CE godkendt svømmevest eller redningsvest.



Inden sejlads gennemgår de voksne sikkerhedsprocedure og sejladsregler med børnene.



Til hver kano skal der medbringes minimum 2 padler, 1 øse til tømning af
fartøjet og tovværk med karabinhage hvis der opstår behov for at komme på slæb.



Solskoldning: sørg for at børnene har dækkende beklædning, samt at
børnene er blevet tilstrækkelig solbeskyttet med passende solfaktor.



Der skal medbringes skiftetøj, tæpper og mobiltelefon, som opbevares i
vandtætte poser.



I forhold til antallet af børn, er det altid vigtigt, at være opmærksom på
børnegruppens sammensætning – herunder børn med særlige behov
som f.eks. sukkersyge, epilepsi, manglende sociale kompetencer o.a.



I børnehaven skal der ligge en liste over de børn og voksne, som er ude
at sejle, samt et forventet tidspunkt for hjemkomst.
Bliver tidsplanen rykket, skal der gives besked til den ansvarlige i børnehaven.



Ved krise situation ringes 112.



Der skal altid udvises godt sømandskab, tages hensyn til naturen og øvrige brugere af åen – hold til højre hvis der kommer modsejlende.
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